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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2565 
วันจันทร์ ที ่ 17  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสาปีอิง  หมะหมีน ประธานสภา อบต.เกียร์ สาปีอิง  หมะหมีน  
2. นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ รองประธานสภา อบต.เกียร์ ทวีศักดิ์  เจริญกิจ  
3. นายอนันต์  ดาฮารี ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 อนันต์  ดาฮารี  
4. นายมะนาเซ  ลีมิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 มะนาเซ  ลีมิง  
5. นายรอดิง  สะแม ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 รอดิง  สะแม  
6. นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 อิบรอเฮง  ดือเลาะ  
7. นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล เลขานุการสภา อบต.เกียร์ จิรวัฒน์  ด ารงกูล  

 
ผู้ลาประชุม  
  
ผู้ขาดประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายซ าซูรี  อาซามิง นายก อบต.เกียร์ ซ าซูรี  อาซามิง  
2. นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ศรียา  เพ็ชรรัตน์  
3. นางทิฆัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  
4. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
5. นางรอซีลา  บินมะนอร์ นักวิเคราะห์ฯ รอซีลา  บินมะนอร์  
6. นายปิยพงษ์  แทนปั้น จพง.ป้องกันฯ ปิยพงษ์  แทนปั้น  
7. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ. กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
8. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
9. นายอายิ  นาแว  อายิ  นาแว  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2565 

วันจันทร์ ที่  17  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    -การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์(ครั้งแรก)  
    เมื่อวันที่  4  มกราคม  2565  เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 
    -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์ ประจ าปี 
    งบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
    2564) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
    5.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
          พ.ศ. 2565  
    5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 และโอน 
          งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.เกียร์ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
          พัฒนาเด็กเล็กไอยามู จ านวน 1 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท  
          จ านวน 1 คน 
    5.4 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์  
          จ านวน 2 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 
 
 
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 
 
นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล   -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม(ข้อ 25)  
เลขานุการสภา อบต.เกียร์   จึงขอให้ประธานสภา อบต.เกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
     ต่อไป 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ไม่มี 
ประธานสภา อบต.เกียร์    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภา อบต.เกียร์   เกียร(์ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. และให้ที่
     ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม    -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลเกียร์(ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ แถลงนโยบายต่อที่
ประธานสภา อบต.เกียร์   ประชุมสภา อบต.เกียร์ ครับ 
 

นายซ าซูรี  อาซามิง   -เรียนท่าน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     -ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และ
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เมื่อวันที 28 เดือนพฤศจิกายน  
     พ.ศ. 2564 ผมนายซ าซูรี  อาซามิง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนใน
     เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารง 
     ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และคณะกรรมการการ 
     เลือกตั้งได้ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
     เกียร์เมื่อวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น 
 

     -เพ่ือให้การบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นไป
     ตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
     ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ก าหนดให้ 
     ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
     บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายก
     องค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
     โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ 
     เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการแถลงนโยบายให้กระท า
     โดยเปิดเผย ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
     องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุม 
 



4 
 

     -กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ก าหนดนโยบาย
     การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในระยะเวลา 4 ปี  
     ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือการบริหารและ
     พัฒนาในการจัดบริการสาธารณะที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ 
     องค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
     ยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
     แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น 
     หลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาใน
     พ้ืนที่ต าบลเกียร์ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้น
     การสานภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนา 
     ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

     -ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ต่อการพัฒนา 
     ท้องถิ่นในทุกมิติและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนสามารถแก้ไข
     ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมี 
     ประสิทธิภาพ มีการวางแผนการพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้บรรลุวิสัยทัศน์
     การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
     คือ ร่วมคิด ร่วมท า ด้วยความโปร่งใส โดยจะน าวิธีการบริหารกิจการ 
     บ้านเมืองที่ดี มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ให้
     เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
     ของหมู่บ้านที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ 
     เกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดนโยบายเป็นกรอบในการพัฒนาและการปฏิบัติ 
     ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ท่านประธานสภาองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลเกียร์ที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
     ส่วนต าบลเกียร์ สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น 
     กระผมและคณะผู้บริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คือ บริหารจัดการที่ดี  
     สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมศาสนา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
     และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมก าหนดนโยบายในการ 
     บริหารและพัฒนาไว้ ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

     1.ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.1 ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย 
     เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้าน 
     สังคม 
     ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา สู่การเป็นเลิศด้านกีฬา และสนับสนุนสถานที่
     ส าหรับการออกก าลังกายทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง ก็เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ
     ให้ประชาชนรักในการออกก าลังกาย กระตุ้นให้มีความฝันในการเป็น 
     นักกีฬาอาชีพอย่างจริงจัง 



5 
 

     1.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา สู่พลังต้านยาเสพติด เพ่ือ
     เป็นการออกก าลังกายและสร้างความรักในกีฬาให้กับเยาวชน เพ่ือช่วยให้
     เยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมเก่ียวกับยาเสพติด 
     ๑.๔ ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย ด าเนินการและสนับสนุน
     การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อันตราย และโรคไม่
     ติดต่อแต่อันตรายต่อคนและสัตว์ ตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริม 
     กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
     ๑.๕ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการ
     ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ให้
     มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง 
     ทันท่วงท ี
     ๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่คนชรา ผู้พิการ 
     ผู้ยากไร้เด็กก าพร้าที่ไร้ที่พ่ึง ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี 
     คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และให้สามารถด ารงชีพ
     อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
     1.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสา
     ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มี 
     อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 
     ทันสมัยได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหมู่บ้านของตนเอง 
     1.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 
     เรือน (อปพร.) จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ทีม
     กู้ชีพกู้ภัย ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นก าลัง 
     ส ารองสนับสนุนทางราชการ สนับสนุนในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
     ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ การฝึกทบทวนและการฝึกเพ่ิมเติม
     ความรู้ในหลักสูตรชั้นที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
     ประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
     1.๙ สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดย
     ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
     ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตส านึกต้านภัยยาเสพติด รวมทั้ง 
     ส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษา และการพ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
     ของผู้ติดยาเสพติดส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการป้องกัน
     และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้า
     มาแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
     1.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้ร่วม
     คิด ร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
     1.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
     หมู่บ้าน(อสม.) ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริม การ
     ป้องกัน การรักษา  
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     ๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     ให้มีความพร้อมเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง 
     สร้างสรรค์ พัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพและมีคุณภาพ 
     2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
     ตามเกณฑ์ และสนับสนุนกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชน
     ต าบลเกียร์ อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
     ต่อการจัดการเรียนการสอน เด็กมีพัฒนาการสมวัย และมุ่งเน้นสร้างเสริม
     ปลูกฝั่งให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
     ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
     และงานประเพณตี่างๆ เช่น งานเมาลิดสัมพันธ์ พิธีเข้าสุนัตหมู่ จัดงาน 
     รอมฎอนสานสัมพันธ์ และงานวันส าคัญต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์ 
     วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
     และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
     2.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
     เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย เพ่ือ
     เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

     3. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     3.1 ส่งเสริม พัฒนา อบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพของประชาชนใน 
     ท้องถิ่นให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างท้องถิ่นให้
     เขม้แข็งและยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบ 
     เศรษฐกิจชุมชนโดยมีการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้หลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
     3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกองทุนหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วหรือจะ
     ก่อตั้งขึ้นใหม่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ให้เข้มแข็งและมี 
     ประสิทธิภาพ 
     3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีให้มีศักยภาพและมีทักษะในการ
     ประกอบอาชีพ 
     3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ 
     3.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้น ด าเนินการสร้าง 
     แลนด์มาร์ค จุดส าคัญต่าง ๆ ของต าบลเกียร์ และสนับสนุนการจัด 
     กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมงานวัฒนธรรม กิจกรรมการ
     แข่งขันกีฬา กิจกรรมสันทนาการ 
     3.6 ด าเนินการปรับปรุง ดูแลรักษาภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้สวยงามอยู่ 
     ตลอดเวลาไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม สร้างบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยว 
 

     4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.1 ส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
     คุ้มครองดูแลรักษาป่าไม้ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกใน
     การอนุรักษ์ป่าไม ้
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     4.2 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ 
     ตกค้างในหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดย
     การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
     4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาด ปลอดภัย 
     น่าอยู่ น่าอาศัย 
     4.4 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ให้
     เหมาะสม 
 

     5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๕.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ระบบสาธารณูปโภค   
     ระบบสาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เช่น 
     ถนน ทางเท้า คูระบายน้ า คลอง ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา  การสัญจรไป
     มามีความสะดวก ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
     ๕.๒ พัฒนา ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร ให้ทันสมัยได้ 
     มาตรฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน 
     เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     5.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าหรือปรับปรุงระบบผังเมือง ป้ายชื่อ
     ซอย/ถนนต่างๆในหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับสภาพความเจริญของ 
     สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

     ๖. ด้านการเมืองและการบริหาร 
     ๖.1 สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น โดย
     การสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายความม่ันคงสามฝ่ายในพื้นที่ อาสาสมัคร 
     ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
     ๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาส
     ให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหาร
     หรือน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ 
     ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบได้ 
     ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลกรขององค์การ 
     บริหารส่วนต าบลเกียร์ ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
     และจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการท างานและพัฒนา
     ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
     เพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
     ๖.4 น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบเพื่อเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการบนพ้ืนฐาน
     ของข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องแม่นย า เพ่ืออ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหา
     ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และสามารถเชื่อมโยง 
     ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน 
     พัฒนาไปสู่การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ ตามนโยบายการ 
     บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการประสานงานระหว่าง 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน
     เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งเน้นผลงาน เกิดประสิทธิภาพ 
     ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
     ร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันการ 
     แก้ปัญหาร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อน ความล่าช้า และความสิ้นเปลือง 
     -ท้ายที่สุดของการแถลงนโยบายในวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านประธานสภา 
     รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ พร้อมทั้ง 
     ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ ได้สละเวลาอันมีค่า มาร่วมรับฟังการ
     แถลงนโยบายในวันนี้ ผมสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ 
     อุตสาหะและซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้รับ
     การพัฒนายิ่งๆขึ้นไป เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ให้สม
     กับท่ีประชาชนชาวต าบลเกียร์ทุกท่าน ที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้ผม
     เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์ ประจ าปี
ประธานสภา อบต.เกียร์   งบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30  
     กันยายน 2564) 
     -ขอเชิญนายซ าซูรี  อาซามิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เกียร ์ชี้แจง
     รายละเอียด 
 

นายซ าซูรี  อาซามิง   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
     แผนพัฒนา อบต.เกียร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 
     ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

    หลักการ 
     -ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
     วันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดอยู่ที่ทุกท่านแล้ว   
 

    เหตุผล 
     -เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุง
     ประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตาม 
     วัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ 
     มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
     หรือไม่ และจะน าผลการประเมินมาใช้ในการติดสินใจปรับปรุง แก้ไข  
     ขยายขอบเขต หรือยุติการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ 
     ประเมินผลแผนพัฒนา และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันด าเนินการ 
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     ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
     เป็นประจ าทุกปี ตามข้ันตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
     จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

    ระเบียบ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
    หมวด 6 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
    ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
    เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
    และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
    สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     -จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   5.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี
ประธานสภา อบต.เกียร์   งบประมาณ พ.ศ. 2565  
     -ขอเชิญนายซ าซูรี  อาซามิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เกียร์ ชี้แจง
     รายละเอียด 
 

นายซ าซูรี  อาซามิง   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภา 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหลักการและ
     เหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 
      -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการแก้ไข 
     เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
     2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
     รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1  
     รายการ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
     หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 
     รายการ และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
     หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง 
     สาธารณูปโภค จ านวน 1 รายการ รวมทั้งหมดเป็น 3 รายการ ตาม 
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
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    เหตุผล 
     -ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า แผนงาน
     บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ แผนงาน 
     การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
     ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ และ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
     จ านวน 1 รายการ รวมทั้งหมดเป็น 3 รายการ มีความคลาดเคลื่อนไม่ 
     ตรงกับข้อเท็จจริง 
     -ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขอ 
     อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ตามระเบียบ  
     กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
     งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
     สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ต่อไป ดังนี้   

     ข้อความเดิม 
      1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          งานบริหารทั่วไป 
          งบลงทุน 
          หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
          ประเภทรายจ่าย จัดซื้อโต๊ะส าหรับพนักงานทุกระดับ 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
     ในการปฏิบัติงาน 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     พ.ศ. 2560 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108  
     ล าดับที่ 9 
     หมายเหตุ: เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน 
     งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ จึงจัดซื้อในราคาท้องตลาดอย่างประหยัดและ
     มีคุณภาพ 
 

                        ข้อความใหม่ 
     1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         งานบริหารทั่วไป 
         งบลงทุน 
         หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
         ประเภทรายจ่าย จัดซื้อโต๊ะส าหรับพนักงานทุกระดับและเก้าอ้ี 
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         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว และเก้าอ้ี 1 ตัว  เพ่ือ
     เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
     ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108  
     ล าดับที่ 9 
     หมายเหตุ: เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน 
     งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ จึงจัดซื้อในราคาท้องตลาดอย่างประหยัดและ
     มีคุณภาพ 
 

      ข้อความเดิม 
     2. แผนงานการศึกษา 
          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         งบลงทุน 
         หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
         ประเภทรายจ่าย จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับพนักงานทุกระดับ 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีพนักงานทุกระดับ เพ่ือเพ่ิม
     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
     ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110  
     ล าดับที่ 52 (กองการศึกษา) 
     หมายเหตุ: เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน 
     งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ จึงจัดซื้อในราคาท้องตลาดอย่างประหยัดและ
     มีคุณภาพ  
                   

     ข้อความใหม่ 
     2. แผนงานการศึกษา 
         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         งบลงทุน 
         หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
         ประเภทรายจ่าย จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงานทุกระดับ 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงานทุกระดับ เพ่ือเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     พ.ศ. 2560 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110  
     ล าดับที่ 52 (กองการศึกษา) 
         หมายเหตุ : เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน 
     งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ จึงจัดซื้อในราคาท้องตลาดอย่างประหยัดและ
     มีคุณภาพ  
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   ข้อความเดิม 
     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         งานก่อสร้าง 
         งบลงทุน 
         หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งธารณูปโภค  
         โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายซอยส าราญ หมู่ที่ 5 บ้านสายบริษัท 
         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายซอยส าราญ หมู่
     ที่ 5 บ้านสายบริษัท ความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมี
     พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. 
     ก าหนด) 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
     ภาครัฐ พ.ศ.2560 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
     1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 

   ข้อความใหม่ 
     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         งานก่อสร้าง 
         งบลงทุน 
         หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งธารณูปโภค  
         โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายซอยส าราญ หมู่ที่ 5 บ้านสายบริษัท 
         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายซอยส าราญ หมู่
     ที่ 5 บ้านสายบริษัท ความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมี
     พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. 
     ก าหนด) 
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
     ภาครัฐพ.ศ.2560 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
     1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 

        ระเบียบ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข 
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
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     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
     หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรือ
ประธานสภา อบต.เกียร์   อภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม    -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม    -มีมติเป็นเอกฉันท์ (5-0) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน   5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 และ
ประธานสภา อบต.เกียร์   โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     -ขอเชิญนายซ าซูรี  อาซามิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เกียร์ ชี้แจง
     รายละเอียด 
 

นายซ าซูรี  อาซามิง   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภา 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2565 และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีหลักการ
     และเหตุผล ดังนี้ 
 

    หลักการ 
     -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้
     การด าเนินงานการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
     เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
     จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ นั้น 
 

    เหตุผล 
     -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการโอน 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รายการ 
     และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ คือ  

   โอนเพิ่ม   จ านวน   3   รายการ    เป็นเงิน  170,000.- บาท   
     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          งานบริหารทั่วไป 
          งบลงทุน 
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          หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
          ประเภทรายจ่าย จัดซื้อโต๊ะส าหรับพนักงานทุกระดับและเก้าอ้ี 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว และเก้าอ้ี 1 ตัว เพ่ือเพ่ิม
     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 17,200.- บาท งบประมาณ 
     คงเหลือหลังการเบิกจ่าย เป็นเงิน 17,200.- บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการ
     เบิกจ่าย จึงขอโอนเพ่ิม เป็นเงิน 5,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
     การโอนเพ่ิม เป็นเงิน 22,200.- บาท  
     2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          งานบริหารทั่วไป 
          งบลงทุน 
          หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
          ประเภทรายจ่าย จัดซื้อชุดรับแขก 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการบริการ 
     สาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
     งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย เป็นเงิน 20,000.- บาท ซึ่งไม ่
     เพียงพอในการเบิกจ่ายจึงขอโอนเพ่ิม เป็นเงิน 10,000.- บาท  
     งบประมาณคงเหลือหลังการโอนเพิ่ม เป็นเงิน 30,000.- บาท 
     3. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         งานบริหารทั่วไป 
               งบลงทุน 
               หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
              ประเภทรายจ่าย จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
     ปฏิบัติงานและให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่าย 
     รายการใหม่) ตั้งไว้ 155,000.-บาท 
     โอนลด   จ านวน   1 รายการ         เป็นเงิน   170,000.-  บาท 

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      งานบริหารทั่วไป 
      หมวดค่าวัสดุ 
      ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน 
     เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและ
     วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น กรรไกร กระดาษ หมึกสมดุปากกา  
     ยางลบ แฟ้ม ดินสอ ซองเอกสาร เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ธง
     ชาติ ตรายาง น้ าดื่มส าหรับประชาชน ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งไว้  
     200,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย เป็นเงิน  
     200,000.- บาท ซึ่งเพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนลดเป็นเงิน  
     170,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนลดเป็นเงิน 30,000.- 
     บาท  

    ระเบียบ 
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    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ 
     ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
     เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรือ
ประธานสภา อบต.เกียร์   อภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม    -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม    -มีมติเป็นเอกฉันท์ (5-0) อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
     2565 และโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน   5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.เกียร์ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู จ านวน 1 คน และศูนย์พัฒนาเด็ก
     เล็กสายบริษัท จ านวน 1 คน 
     -ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์เสนอชื่อเลยครับ 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ   -เสนอนายมะนาเซ  ลีมิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการ  
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1   บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู 
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
     2.นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายมะนาเซ  ลีมิง   -เสนอนายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2   บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท 
 

     -ผู้รับรอง 
     1. นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1 
     2.นายรอดิง  สะแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ จ านวน 2 ท่าน คือ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   1.นายมะนาเซ  ลีมิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการบริหาร 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู 
     2.นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
     บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท 
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ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน   5.4 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   จ านวน 2 คน 
     -ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์เสนอชื่อเลยครับ 
 

นายมะนาเซ  ลีมิง   -เสนอนายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์ 
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
     2.นายรอดิง  สะแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

นายรอดิง  สะแม     -เสนอนายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์ 
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายมะนาเซ  ลีมิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
     2.นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์  
ประธานสภา อบต.เกียร์   จ านวน 2 ท่าน คือ 
     1.นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1  
     2.นายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   บ้างครับ ขอเชิญครับ 
 

นางรอซีลา  บินมะนอร์   -ขอประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งที่ก าหนด 
นักวิเคราะห์ฯ    ให้ยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง หากท่านนายก หรือสมาชิก สภา 
     อบต.เกียร์ ท่านใด ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ สามารถยื่นได้จนถึงวันที่  25  
     กุมภาพันธ์ 2565  ณ  กกต.จังหวัดนราธิวาส 
 

นายปิยพงษ์  แทนปั้น   -ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุภัย 
จพง.ป้องกันฯ    ธรรมชาติต่างๆ งานป้องกันได้วางกรอบการช่วยเหลือไว้ตามรายละเอียดที่
     ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว หากได้รับแจ้งฝากท่านสมาชิกช่วย 
     ตรวจสอบและสามารถแจ้งมายังงานป้องกันได้ครับเพ่ือที่จะได้ด าเนินการ
     ได้ทันทุกเหตุการณ์ครับ  
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นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ   -ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร ธกส. เพื่อใช้เป็นบัญชี 
จพง.การเงินฯ    เงินเดือนหากท่านนายก และสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ท่านใดที่ยังไม่มีบัญชี 
     ก็ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้กองคลังภายในวันที่ 25 มกราคม 
     2565 เพ่ือจะใช้เป็นบัญชีเงินเดือนของทุกท่านค่ะ 
 

นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  -ขอประชาสัมพันธ์ส าหรับกองช่างตอนนี้ได้มีโครงการท าถนนจ านวน 2 
ผอ. กองช่าง    โครงการ ในพ้ืนที่บ้านน้ าใสฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 
     และหากมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับกองช่างสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับ  
     เพ่ือจะได้รีบด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีต่อไปครับ 
 

นายสกล  มะสิกะ   -ในส่วนของงานกิจการสภา ก็ขอรูปถ่ายจากท่านนายก และสมาชิกสภา 
นักจัดการงานทั่วไป   อบต.เกียร์ เพื่อใช้ในการท าบัตรประจ าตัวของท่านนายก และของสมาชิก
     สภา อบต.เกียร์ ใช้ติดบอร์ดท าเนียบของสภา และลงเว็บไซต์ เป็นต้นครับ 
     จึงขอรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป และ ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 6 รูป 
     และขอภายในวันอังคารหน้าครับเพ่ือจะได้รีบด าเนินการให้ครับ 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   ประชุม 
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา   12.15 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
     ลงชื่อ  สาปีอิง  หมะหมีน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


